
Portaria n"

Estado do Pará
Governo MuniciPal de ltaituba

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçAO

DESIGNAÇÃO DE !.ISCÀI DE CONTRJATO

Designa servidor paÍa acompanhat

fiscaLizar a execuÇão deste contrato'
e

Contrato no. 20200053
n"i. Bro""tso Íto. PREGÃO N" 004/2020-PP

^bjeto Contratual: LocaÇão de transporte hi-droviário remanescente

\*aIização a" t,ut'=p-ottt escolar e distribuição de merenda escolar'

suprir a neces s idaaá-àt 
-r""Jt Municipal de eiucação de Itaituba/PA'

O(A) ST (A)AMILTON TEIXEIRA PINHO' SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO' NO USO dE SUAS

atribuições legais, tà""lã"iã"ao o a'-"po"i-o- t''o utt ' e z at Lei 8 ' 666' de

21. de junho de 1;;;"-;--; "l:?:li?ã 
-de contrato entre a (o)EUNDo

MUNTcTPAL DE EDUCAéáó', ão^o ôollrnerÀuin e PAULo sILVA ARÂuJo como

CONTRATADA .

RESOI.VE:

LAME IRA
execução

para
para

, CPF n"
do obj etoÀrt. 1o

338.807 .0a2-49,
contratado.

estabelecidas;

Designar o (a)
para acomPanhar

servidor (a) MANOEL

e fi-scalizar a

Art. 2o - Determinar que o fiscal ora designado deverá:

I - zelar pelo fiel cumprimento do contrato' anotando em registro

próprio todas u" -otãtãt'"iu" 
à -sr1a ";";;;ã;; 

Jeterminando o que for

necessário a ttgulá-t1;iaí au" f artas ãu 'dos def eitos observados ' e,

submeter aos "tt'=-- 
-"tlpãtlo"" 

' em 
^^te*po 

hábil- ' as decisões e as

providências que ultrJfà""utt* u ut-'u "oÀpãiência' 
nos termos da lei;

II - avaliar, continuamente' a 
-q-ualidade 

dos serviços' prestados e/ou

materiais rot^ttioo'l 
-p"it'-'àotitnerÀ11'-"t* periodicidade adequada ao

obieto do contrato'- 
-t 

àt'tuntt o ="' -p"''iJà 
át "'ria"de' 

eventualmente'

ptãpot a autoridad"= =:;;i;; 
-t 

"pi:-'-u-çãã 
ãã" penaridades resal-mente

III- atestar, formalmente' nos autos dos processos' as notas fiscais

Ft§._

ROD TRÀN SAMÀzoN iCA SN



Estado do Pará

,tu";u,*,tullfl ,oEJfà'x8i"

serviços prestados e/ou aos materiais
-:.'Ei;;";"iro Para Pagamento'

Dê-se ciência ao servidor designado e

Esta Portaria entra em vigor na data

fornecidos, antes do

publique-se '

de sua Publicação '

relativas aos
encaminhament o

Àrt. 3o

A!t. 4"

disPosiçÕes em contrário '
A!t. 50 - Revogam-se as

Registre-se,

Publique-se '

CumPra-se '

TTAITUBA - PA' LB de Fevereiro de 2020

AMILT IXEIRA PINHO

FUNDO MUNIC AL DE EDUCAÇ

DO CONTRÀTO

Ão

GESTOR (A)

Fls.-
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